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                     IV. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU 

 

NAVRHOVANÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS 

 

VYHLÁŠKA 

ze dne … 2015, 

kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických 

rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních 

vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních 

vod 

 

ODPOVÍDAJÍCÍ PŘEDPIS EU 

 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/118/ES 

ze dne 12. prosince 2006 

o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu 

Usta-

novení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah CELEX č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah  

Bod 1 
V § 2 písmeno d) zní:  

d) prahovou hodnotou norma environmentální kvality uvedená v 

tabulce č. 1 přílohy č. 5 této vyhlášky, 

 

 

 

32006L0118 čl. 2 bod 2) 

 

 „prahovou hodnotou“ norma jakosti podzemní 

vody stanovená členskými státy v souladu s 

článkem 3; 

Bod 2 V § 7 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní: 

„(3) K hodnocení chemického stavu útvarů podzemních vod se 

používají normy jakosti podzemní vody. Pokud správce povodí či 

pověřený odborný subjekt podle § 21 odst. 4 vodního zákona s 

ohledem na výsledky zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod 

u daného útvaru podzemních vod předpokládá, že by normy jakosti 

32006L0118 Příloha I 

Bod 3 

 

 

 

PŘÍLOHA I 

NORMY JAKOSTI PODZEMNÍ VODY 

3. Pokud se u daného útvaru podzemních vod 

předpokládá, že by normy jakosti pro podzemní 

vody mohly zmařit dosažení environmentálních 
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podzemní vody mohly zmařit dosažení environmentálních cílů 

týkajících se souvisejících útvarů povrchových vod uvedených v § 

23a vodního zákona nebo vést k významnému zhoršení ekologické 

nebo chemické kvality těchto útvarů nebo k významnému 

poškození suchozemských ekosystémů, které jsou na útvaru 

podzemních vod přímo závislé, zavede v souladu s tabulkou č. 1 

přílohy č. 5 této vyhlášky přísnější prahové hodnoty. Programy a 

opatření vztahující se k této prahové hodnotě se uplatňují rovněž 

pro činnosti upravené § 33 vodního zákona a nařízením vlády o 

stanovení zranitelných oblastí a akčním programu10). 

__________________ 
10)Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí 

a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

cílů týkajících se souvisejících útvarů 

povrchových vod uvedených v článku 4 

směrnice 2000/60/ES nebo vést k významnému 

zhoršení ekologické nebo chemické kvality 

těchto útvarů nebo k významnému poškození 

suchozemských ekosystémů, které jsou na 

útvaru podzemních vod přímo závislé, zavedou 

se přísnější prahové hodnoty v souladu s 

článkem 3 a přílohou II této směrnice. Programy 

a opatření vztahující se k této prahové hodnotě 

se uplatňují rovněž pro činnosti spadající do 

oblasti působnosti směrnice 91/676/EHS. 

Bod 3 
V příloze č. 3 část A zní: 

 

Postup hodnocení chemického stavu útvarů podzemních vod  

 

Část A: Kritéria dobrého a nevyhovujícího chemického stavu 

podzemních vod  

 

(1) Chemický stav útvaru podzemních vod se považuje za dobrý, 

pokud:  

  

a) výsledky programů monitoringu podzemních vod:  

i. nevykazují žádné projevy zasolení nebo jiných vniků 

znečišťujících látek do útvaru podzemních vod,  

32006L0118 

 

Čl. 4 Článek 4 

Postup hodnocení chemického stavu 

podzemních vod 

1. Členské státy používají při hodnocení 

chemického stavu útvaru podzemních vod 

postup podle odstavce 2. Ve vhodných 

případech mohou členské státy při provádění 

tohoto postupu sdružit útvary podzemních vod 

do skupin v souladu s přílohou V směrnice 

2000/60/ES. 

2. Chemický stav útvaru nebo skupiny útvarů 

podzemních vod se považuje za dobrý, pokud 

a) odpovídající výsledky monitorování 

prokazují, že podmínky stanovené v tabulce 

2.3.2 přílohy V směrnice 2000/ 60/ES jsou 

splněny, nebo 

b) hodnoty norem jakosti pro podzemní vody 

uvedené v příloze I a příslušné prahové hodnoty 
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ii. vnosy znečišťujících látek nejsou takové, aby způsobily 

nedosažení cílů ochrany vod souvisejících útvarů povrchových vod, 

zhoršení chemického nebo ekologického stavu těchto útvarů 

povrchových vod nebo poškození přímo závislých suchozemských 

ekosystémů,  

b) hodnoty norem jakosti podzemních vod nebo prahových hodnot 

stanovených v tabulce č. 1 přílohy č. 5 této vyhlášky nejsou 

překročeny na žádném monitorovacím místě daného útvaru 

podzemních vod nebo skupiny útvarů podzemních vod.  

  

(2) Pokud je hodnota normy jakosti nebo prahová hodnota 

stanovená v tabulce č. 1 přílohy č. 5 této vyhlášky překročena na 

jednom nebo více monitorovacích místech je pro tento útvar 

podzemních vod provedeno šetření postupem podle části B této 

přílohy.  

  

(3) Chemický stav útvaru podzemních vod se považuje za dobrý, 

pokud šetření provedené podle odst. 2 prokáže, že  

  

a) koncentrace znečišťujících látek převyšujících normy jakosti 

podzemních vod nebo prahové hodnoty stanovených v tabulce č. 1 

přílohy č. 5 této vyhlášky a nepředstavují významné riziko pro 

životní prostředí, a to s přihlédnutím k rozsahu postižení útvaru 

podzemních vod.  

stanovené podle článku 3 a přílohy II nejsou 

překročeny na žádném z monitorovacích míst 

daného útvaru nebo dané skupiny útvarů 

podzemních vod, nebo 

c) hodnota normy jakosti podzemní vody nebo 

prahová hodnota je překročena na jednom či 

více monitorovacích místech, ale náležité šetření 

podle přílohy III potvrdí, že 

i) na základě hodnocení podle bodu 3 přílohy III 

nejsou koncentrace znečišťujících látek 

převyšující normy jakosti pro podzemní vody 

nebo prahové hodnoty považovány za takové, 

které představují významné riziko pro životní 

prostředí, s případným přihlédnutím k rozsahu 

postižení útvaru podzemních vod; 

ii) jsou splněny ostatní podmínky pro dobrý 

chemický stav podzemních vod uvedené v 

tabulce 2.3.2 přílohy V směrnice 2000/60/ES v 

souladu s bodem 4 přílohy III této směrnice; 

iii) pro útvary podzemních vod určené v souladu 

s čl. 7 odst. 1 směrnice 2000/60/ES jsou splněny 

požadavky čl. 7 odst. 3 uvedené směrnice v 

souladu s bodem 4 přílohy III této směrnice; 

iv) způsobilost útvaru pozemních vod nebo 

jakéhokoli útvaru ze skupiny útvarů 

podzemních vod k využití lidmi nebyla 

znečištěním významně narušena. 
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b) jsou splněny podmínky stanovené v bodě a) odst. 1 této přílohy,  

  

c) jsou splněny požadavky pro chráněné oblasti stanovené podle 

zvláštních právních předpisů8) a  

  

d) funkce útvaru podzemních vod, ze kterého jsou podzemní vody 

užívány pro různé potřeby společnosti, především pak pro 

zásobování obyvatel pitnou vodou, nebyla znečištěním významně 

narušena.  

  

(4) Chemický stav útvaru podzemních vod se považuje za 

nevyhovující, pokud nejsou splněny podmínky dobrého 

chemického stavu útvaru podzemních vod definované v odstavcích 

1 až 3 části A této přílohy. 

_____________ 

8) Například § 30, § 32, § 33, § 34, § 35 vodního zákona. 

 

Bod 4 V příloze č. 5 část A zní: 

Postup hodnocení jakosti a vývoje jakosti podzemních vod  

 

Část A: Postup hodnocení jakosti podzemních vod  

(1) Pro hodnocení jakosti podzemních vod se využijí výsledky 

získané z programů situačního nebo provozního monitoringu (dále 

32006L0118 

 

 Příloha II 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9ZYGX4SK)



5 
 

jen „příslušný program monitoringu“) a dále data získaná 

prostřednictvím požadavků jiných právních předpisů2).  

 

(2) Hodnocení jakosti podzemních vod se provádí pro všechna 

monitorovací místa monitorovací sítě chemického stavu 

podzemních vod příslušného programu monitoringu.  

  

(3) Hodnocení jakosti podzemních vod se provádí pro ukazatele 

stanovené v příslušném programu monitoringu a to nejméně pro 

všechny ukazatele stanovené v tabulce č. 1 této přílohy.  

  

(4) Hodnocení jakosti podzemních vod pro monitorovací místa, 

která nejsou součástí monitorovací sítě chemického stavu 

podzemních vod, se provádí pro všechny ukazatele, které jsou 

získané prostřednictvím požadavků jiných právních předpisů2), a 

současně jsou stanoveny příslušnými programy monitoringu.  

  

(5) Hodnocení jakosti podzemních vod spočívá v porovnání 

průměrné roční hodnoty (aritmetický průměr) na jednotlivých 

monitorovacích místech s příslušnou normou jakosti nebo prahovou 

hodnotou. V případech, kdy je k dispozici pouze jedna hodnota 

měření se průměr nepoužije.  

  

(6) Výsledkem hodnocení jakosti podzemních vod pro látky a 

ukazatele skupiny A (tab. č. 1 této přílohy) je vyhovující nebo 

nevyhovující jakost podzemních vod.  

  

(7) Jakost podzemních vod se považuje za vyhovující, pokud žádná 

průměrná roční hodnota ukazatele nepřesáhne na monitorovacím 
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místě normu jakosti nebo prahovou hodnotu stanovenou v tabulce 

č. 1 této přílohy.  

 

(8) Výsledkem hodnocení jakosti podzemních vod pro ukazatele 

skupiny B (tab. č. 2  této přílohy) je přítomnost či absence možného 

vlivu lidské činnosti.  

  

(9) Výsledkem hodnocení jakosti podzemních vod pro ukazatele 

skupiny C (tab. č. 3 této přílohy) je pouze stanovení jejich 

průměrné roční hodnoty. 

 

Tabulka 1: Seznam znečišťujících látek a ukazatelů a jejich 

hodnot skupiny A 

Tabulka 2: Seznam znečišťujících látek nebo ukazatelů a jejich 

hodnot skupiny B 

Tabulka 3: Seznam znečišťujících látek a jejich ukazatelů skupiny 

C 

 

Číslo předpisu EU (kód CELEX) Název předpisu EU 

32006L0118 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. 

prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a 

zhoršováním stavu 
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